
Пояснювальна записка
до  Звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного 
підприємства «Оржицький центр первинної медико–санітарної допомоги»

 за 1 квартал 2019 року.

Комунальне некомерційне  підприємство обслуговує населення району в

кількості 23249 чоловік. Виробнича потужність підприємства 591 відвідування

в зміну.

В структурі комунального некомерційного  підприємства налічується 10

амбулаторій  загальної  практики –  сімейної  медицини та  18  фельдшерсько –

акушерських  пунктів.  Кількість  штатних  посад по  КНП  "Оржицький  центр

первинної медико-санітарної допомоги»  на кінець звітного періоду  становить

130,75 одиниць, в т. ч. зайнятих посад – 108,25 одиниць:

Лікарі                                     -  штат  -  26,0   од., зайнятих – 14,5  од.;
середній медперсонал         -   штат  -   66,0 од, зайнятих – 59,75 од.;
молодший  медперсонал     -   штат  -   9,5 од., зайнятих – 8,25 од;
інший персонал                    -  штат  -  29,25 од., зайнятих – 25,75 од.

ДОХОДИ.
КНП  "Оржицький  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  за  1

квартал  2019  року отримало  доходів на суму  3653,1 тис.грн. при плані 4416,7

тис.грн., в тім числі:

рядок  001/1 «Надходження  від  медичного  обслуговування  населення

«зеленого  списку”  – кошти,  отримані  від  Національної  служби  здоров”я

України по «зеленому списку» в сумі 2099,3 тис.грн. при плані 2100,0 тис.грн.

Сума визначена шляхом множення  кількості наданих послуг /декларацій/ по

вікових категоріях на вартість однієї послуги 370 грн /   12 міс = 30,83 грн.

рядок  001/2 «Надходження  від  медичного  обслуговування  населення

«червоного  списку”  – кошти,  отримані  від  Національної  служби  здоров”я

України по «червоному списку» в сумі 278,8 тис.грн. при плані 280,0 тис.грн.

Сума визначена шляхом множення  кількості не задекларованих пацієнтів  по

вікових категоріях на вартість однієї послуги  120 грн /   12 міс = 10,00 грн. на

одного. З квітня місяця такі кошти надаватись вже не будуть.

Рядок  008  «Доходи  з  місцевого  бюджету»  -  це  профінансовані  кошти

місцевого бюджету в сумі 591,9 тис. грн. при кошторисі  1353,3 тис.грн, в т.ч.

інші  субвенції  сільських  та  селищних  рад  –  кошторис  –  654,2  тис.грн.,

профінансовано  - 177,1 тис.грн.

Рядок 009 «Інші доходи» -  план 683,4   тис. грн., надійшло – 683,1 тис.грн., в

тім числі:



- 0,3 тис. грн. - надходження за оренду приміщень;

- 26,5 тис.грн. - благодійні надходження  від Світового банк /інформаційні

бланки, наклейки, тощо/;

- 647,2  тис грн.  – обладнання   від Світового банку;

-  9,1 тис.грн. – ПММ та інші надходження. 

рядок  010 «Усього   доходів»   становить   3653,1 тис.  грн. при  плані  4416,7

тис.грн.

ВИТРАТИ.

Витрати підприємства складаються з:

Рядок 012 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - при плані 145,0

тис.грн.   витрати становлять 142,1 тис.грн., з них : на придбання паливо-

мастильних матеріалів - 110,3 тис.грн., запасних частин до автомобілів - 1,6 

тис.грн., придбання господарчих, миючих засобів, канцелярських товарів, 

передплата журналів - 30,2 тис.грн.

Рядок 013 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» -   при плані 166,0

тис.грн.  видатки  склали 30,4 тис.грн.

Рядок 014 «Витрати на послуги» -  при плані 38,0 тис.грн. видатки становлять
36,5  тис.грн.  (оплата послуг зв’язку, оплата інтернет послуг, обслуговування
програмного забезпечення,  тощо).     
                      
Рядок 015  « Витрати на комунальні послуги та енергоносії» - кошторис  на

1 квартал - 1017,5 тис.грн.,  профінансовано 514,0 тис.грн., в т.ч.:

Рядок 015/1 «Теплопостачання»  – кошторис – 218,3 тис.грн., видатки - 56,5

тис.грн.,

Рядок 015/2 «Водопостачання і водовідведення»  – кошторис – 2,3 тис.грн.,

видатків не було за  квартал.,

Рядок  015/3 « Електроенергія» –кошторис  –  107,7  тис.грн.,  видатки  -  74,9

тис.грн.,

Рядок  015/4 «Природний  газ» –  кошторис  -  686,0  тис.грн.,  витрати  -  382,6

тис.грн.

Рядок 016 «Витрати на оплату праці»  за 1 квартал 2019 року склали  1799,1

тис.грн. (130,75 посад), при плані 1800,0 тис.грн.,

Рядок  017  «Відрахування  на  соціальні  заходи»,  нарахування  на  заробітну

плату  відповідно за 1 квартал– 376,0 тис.грн.  при плані 396,0 тис.грн.Процент

відрахувань склав менше 22 відсотків, так як виплачувалась вихідна допомога.



Капітальні видатки всього склали 647,2 тис.грн., в т.ч.:

Рядок  019/1  «Придбання  основних  засобів»  на  суму  647,2  тис.грн.-  це
обладнання Світового банку, надане для первинної допомоги .

Рядок  020 «Інші   витрати»  -  кошторис   88,4  тис.грн.,   виконання   14,1
тис.грн.,  це  кошти,   надані  сільськими  та  селищними  радами  на  оплату
амбулаторного  безкоштовного  та  пільгового  лікування  різних  категорій
населення.

Рядок  022 «Усього   витрати»  становить  3559,4 тис. грн. при плані 4298,1

тис.грн.

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ.

Рядок 023 «Фінансовий  результат  від  діяльності» -  план  - 118,6 тис.грн.,

фактично за 1 квартал  результат складає  93,7  тис.грн.,

Рядок 027 «Розвиток підприємства» - 0 тис.грн.,
Рядок 028  «Резервний фонд»  - 0 тис.грн.

Крім  того, Рядок  034   «Штатна  чисельність» станом  на  01.04.2019р.
становить  130,75 посад.

                  Головний лікар                                      Ворона Г.В.


